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ДО  90-РІЧЧЯ  З  ДНЯ  НАРОДЖЕННЯ  ПАВЛА  ПАВЛОВИЧА  ДИГИ   

(1931 – 2009 рр.) 

 

Е. М. Федоренко, кандидат сільськогосподарських наук 

Л. М. Білоконь,  провідний  фахівець 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Відомий вчений в галузі організації системи 

насінництва в СРСР і Україні, кандидат сіль-

ськогосподарських наук, завідувач лабораторії на-

сінництва кукурудзи. Стаж роботи у Всесоюзному 

науково-дослідному інституті кукурудзи ВАСГНІЛ 

(м. Дніпропетровськ) 40 років (нині Державна ус-

танова Інститут зернових культур НААН м. Дні-

про).  

Народився 8 серпня 1931 р. в с. Великі Буди-

ща Гадяцького району Полтавської області в сім'ї 

селян. Цього року батьки маленького Павлика 

переїхали до радгоспу № 12, що поблизу м. Дні-

продзержинськ Дніпропетровської області. У 

1934 р. після смерті матері батько одружився вдруге 

і працював у цьому ж радгоспі бухгалтером  до 1941 

р. З 1941 р. по 1946 р. перебував у лавах Радянської 

Армії.  

До війни Павло закінчив три класи. З 1941 р. по 1943 р. разом з мамою та молодшим 

братом був на окупованій території радгоспу № 12 і в цей період закінчив четвертий клас. 

Школу закінчив у 1949 р. В ряди ВЛКСМ був прийнятий у 1946 р. У 1950 р. вступив до 

Дніпропетровського сільськогосподарського інституту на агрономічний факультет. У 1954 р. 

одружився. Дружина Дига Ганна Купріянівна. Після закінчення інституту (1955 р.) одержав 

направлення на роботу в радгосп "Бугський" Ново-Одеського району Миколаївської області, 

де з травня по жовтень 1955 р. працював агрономом відділення № 2, а з жовтня був 

переведений на посаду агролісомеліоратора і пропрацював на цій посаді до березня 1956 р. З 

1956 р. працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті кукурудзи на посаді 

молодшого (16 травня 1956 р.) та старшого (1 червня 1964 р.) наукового співробітника, а з 

грудня 1971 р. був призначений на посаду завідувача лабораторії насінництва кукурудзи.  

На засіданні Вченої Ради агрономічного факультету Української сільськогос-

подарської академії в м. Київ у 1967 р. успішно захистив дисертацію на здобуття вченого 

ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: "Типичность и выравненность 

основных морфобиологических признаков родительских компонентов гибридов кукурузы и 

их значение в семеноводстве" У 1969 р. йому було присвоєно вчене звання старшого 

наукового співробітника за спеціальністю "Селекція і насінництво". 

П. П. Дигою розроблені методи насінництва різних типів гібридів кукурудзи, методи 

сортового контролю насіння. За його безпосередньою участю було створено такі гібриди ку-

курудзи, як Дніпровський 50, Дніпровський 125, Дніпровський 126, Дніпровський 201, Дні-

провський 270, Дніпровський 273, Дніпровський 281 та держав на них авторські свідоцтва. 

Результати наукових досліджень оприлюднив більш ніж у  40 наукових статтях. 

 Впровадження   сортового і насінницького   контролю, прогресивних  технологічних і  
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методичних прийомів вирощування насіння, застосування оптимальних схем посіву 

батьківських форм на ділянках гібридизації дозволило збільшити виробництво насіння і 

підвищити його якість та забезпечити площі посіву кукурудзи гібридами селекції Науково-

воробничого об'єднання "Дніпро" майже шести мільйонів гектарів, в тому числі на зерно 

півтора мільйона гектарів, економічна вигода тільки у 1987 р. становила 3,5 млн руб. До 90-х 

років насінням батьківських форм гібридів кукурудзи, створених в системі Інституту ще за 

радянських часів, засівалось більше 85 % усіх посівних площ. Вчений щорічно надавав 

допомогу у плануванні виробництва насіння кукурудзи крайовим і облагропромам Став-

ропільського краю, Кабардино-Балкарської, Північно-Осетинської та Чечено-Інгушської 

АРСР, Ростовської (зараз Російської федерації), Дніпропетровської, Запорізької та інших 

областей. 

Павло Павлович налагоджував тісні зв'язки в системі насінництва як в СРСР і  

Україні, так і закордоном, про що свідчать відрядження до таких країн, як: Югославія – 

17 січня 1972 р., Франція – 14–22 вересня 1975 р., Румунія – 20–29 вересня 1977 р., 

Болгарія – 17– 22 вересня 1979 р, Швейцарія – 29 серпня – 5 вересня 1981 р.  

Пропрацював в інституті до 31 грудня 1996 р. Нагороджений "Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета УССР", медаллю "За трудовую доблесть", трьома брон-

зовими медалями ВДНГ. 

 

 


